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ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» спеціальності 035 
Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша – французька, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Частина ОПП, яка 
оновлюється 

Чинна редакція 
ОПП 2020 р. 

Пропозиція змін  
до ОПП 
2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду 

пропозиції 
Цикл загальної  
підготовки 
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Сучасні інформаційні 
технології  

1 сем, 3 кред., залік 

Сучасні інформаційні 
технологіїі в лінгвістиці 
1 сем, 3 кред., залік 

Гарант ОП 
Перенесено в цикл загальної підготовки обов’язкових 
дисциплін відповідно до загальних компетентностей 
стандарту (ЗК12: Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій); з урахуванням пропозицій 
стейкголдерів про обов’язкову підготовку з використання 
інформаційних і комунікаційних технологій (Див.: 
Електронні формуляри опитувань студентів та 
випускників, звіти зустрічей зі стейкголдерами та 
письмові пропозиції роботодавців). 
Конкретизовано назву відповідно до вимог ОП за 
спеціальністю. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 

Цикл загальної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти  

Актуальні питання 
історії та культури 
України 
2 сем, 4 кред., екзамен 

Актуальні питання історії 
та культури України  
2 сем, 3 кред., екзамен 

Гарант ОП 
Здійснено перерозподіл кредитів у зв'язку із внесенням 
додаткових загальних дисциплін до блоку обов'язкових з 
метою набуття студентами усіх загальних 
компетентностей, передбачених стандартом. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 4 до 3 
без зміни форми 
підсумкового контролю та 
кількості аудиторних 
годин. 

Цикл загальної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Основи наукових дослі
джень 
5 сем, 3 кред, залік 

Основи наукових дослід
жень 
5 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Перенесено в цикл загальної підготовки відповідно до 
загальних компетентностей стандарту (ЗК13: Здатність 
проведення досліджень на належному рівні). 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 

Цикл загальної  
підготовки 
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Філософія 
3 сем, 4 кред, екзамен 

Філософія 
3 сем, 3 кред, екзамен 

Гарант ОП 
Здійснено перерозподіл кредитів у зв'язку із внесенням 
додаткових загальних дисциплін до блоку обов'язкових з 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 4 до 3 
без зміни форми 
підсумкового контролю та 



метою набуття студентами усіх загальних 
компетентностей, передбачених стандартом. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

кількості аудиторних 
годин. 

Цикл загальної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Теорія та історія перекл
аду 
6 сем, 6 кред, іспит 

Історія перекладу 
3 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
1. Внесено в цикл загальної підготовки для забезпечення 
загальних компетентностей стандарту ЗК2 (Здатність 
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області) 
2. Розділено на дві дисципліни ”Історія перекладу” та 
“Теорія перекладу” для забезпечення повноти розкриття 
змісту дисциплін та набуття відповідних фахових 
компетенцій: ФК1 (Усвідомлення структури філологічної 
науки та її теоретичних основ) та ФК9 (Усвідомлення 
засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 
державною та іноземними мовами). 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 6 до 3 
зі зміною форми 
підсумкового контролю з 
іспиту на залік, без зміни 
кількості аудиторних 
годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Теорія та історія перекл
аду 
6 сем, 6 кред, іспит 

Теорія перекладу 
7-8 сем, 3 кред, іспит 

Гарант ОП 
1. Внесено в цикл загальної підготовки для забезпечення 
загальних компетентностей стандарту ЗК2 (Здатність 
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області) 
2. Розділено на дві дисципліни ”Історія перекладу” та 
“Теорія перекладу” для забезпечення повноти розкриття 
змісту дисциплін та набуття відповідних фахових 
компетенцій.  
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 6 до 3 
без зміни форми 
підсумкового контролю та 
зі зміною кількості 
аудиторних годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Практичний курс друго
ї іноземної мови  
3-8 сем, 30 кред, 
залік/іспит 

Практичний курс другої і
ноземної мови  
3-8 сем, 28 кред, 
залік/іспит 

Гарант ОП 
Здійснено перерозподіл кредитів у зв'язку із внесенням 
додаткових фахових дисциплін до блоку обов'язкових з 
метою набуття студентами усіх фахових компетентностей, 
передбачених стандартом. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 30 до 
28 без зміни форми 
підсумкового контролю та 
кількості аудиторних 
годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Практичний курс перек
ладу основної іноземно
ї мови 
3-6 сем, 13 кред., іспит 

Практичний курс перекла
ду основної іноземної мо
ви 
3-6 сем, 8 кред., 
залік/іспит 

Гарант ОП 
Перенесено з вибіркових до  обов'язкових дисциплін, 
оскільки дисципліна є частиною спеціалізації ОП, 
обов'язковою для вивчення. 
Здійснено перерозподіл кредитів у зв'язку із внесенням 
додаткових фахових дисциплін до блоку обов'язкових з 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 13 до 
8 зі зміною форми 
підсумкового контролю з 
іспиту на залік/іспит, та зі 



метою набуття студентами усіх фахових компетентностей, 
передбачених стандартом. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

зміною кількості 
аудиторних годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Практичний курс перек
ладу другої іноземної м
ови (англ.)  
3-6 сем, 8 кред., іспит 

Практичний курс перекла
ду другої іноземної мови 
(англ.)  
3-6 сем, 8 кред., іспит 

Гарант ОП 
Перенесено з вибіркових до  обов'язкових дисциплін, 
оскільки дисципліна є частиною спеціалізації ОП, 
обов'язковою для вивчення. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, зі 
зміною форми 
підсумкового контролю та 
без зміни кількості 
аудиторних годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Історія зарубіжної літер
атури 
1-4  сем, 10 кред., залік 
/ іспит 

Історія зарубіжної літера
тури 
1-4  сем, 6 кред., залік / 
іспит 

Гарант ОП 
Здійснено перерозподіл кредитів у зв'язку із внесенням 
додаткових фахових дисциплін до блоку обов'язкових з 
метою набуття студентами усіх фахових компетентностей, 
передбачених стандартом.  
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 10 до 
6 без зміни форми 
підсумкового контролю та 
кількості аудиторних 
годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Вступ до спеціальності 
1 сем, 3 кред., залік  

------ Гарант ОП 
Дисципліну вилучено, оскільки вона не передбачає 
формування у випускника обов'язкових фахових 
компетентностей. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Дисципліну вилучено. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Вступ до спецфілології 
3  сем, 3 кред., іспит 

------ Гарант ОП 
Дисципліну вилучено, оскільки вона не передбачає 
формування у випускника обов'язкових фахових 
компетентностей. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Дисципліну вилучено. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Психологія загальна, пе
дагогічна та вікова  
4 сем, 3 кред., залік 

------ Гарант ОП 
 Дисципліну вилучено, оскільки вона не передбачає 
формування у випускника обов'язкових фахових 
компетентностей зі спеціальності. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Дисципліну вилучено. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Вступ до перекладозна
вства 
4 сем, 3 кред, залік 

Вступ до перекладознавс
тва 
4 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Дисципліну перенесено в інший семестр у зв’язку із 
дотриманням логіки посеместрового розподілу дисциплін: 
а саме – з урахуванням  прогресу набуття студентами 
фахових компетенцій та рівномірного розподілу 
навантаження студентів, а також задля встановлення 
рівноваги між посеместровим розподілом теоретичних і 
практичних дисциплін. 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 



Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Порівняльна лексиколо
гія 
5 сем, 4 кред., іспит 

Порівняльна лексикологі
я 
5 сем, 3 кред., іспит 

Здійснено перерозподіл кредитів у зв'язку із внесенням 
додаткових фахових дисциплін до блоку обов'язкових з 
метою набуття студентами усіх фахових компетентностей, 
передбачених стандартом. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 4 до 3 
без зміни форми 
підсумкового контролю та 
кількості аудиторних 
годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Порівняльна стилістика 
5 сем, 4 кред., іспит 

Порівняльна стилістика 
5 сем, 3 кред., іспит 

Гарант ОП 
Здійснено перерозподіл кредитів у зв'язку із внесенням 
додаткових фахових дисциплін до блоку обов'язкових з 
метою набуття студентами усіх фахових компетентностей, 
передбачених стандартом. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 4 до 3 
без зміни форми 
підсумкового контролю та 
кількості аудиторних 
годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Переклад ділового  
мовлення 
6 сем, 3 кред, залік 

Переклад ділового  
мовлення 

6 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Перенесено в цикл професійної підготовки до 
обов'язкових компонентів   
- відповідно до фахових компетентностей стандарту 
(ФК12: Здатність до організації ділової комунікації;   
з урахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів (Див.: 
звіт про зустріч з Данилом Сазонтовим, керівника Бюро 
перекладів «Мовний дім Созонтова LITERA», від 
11.11.2020, на якій стейкголдер наголосив на необхідності 
розвитку навиків ведення діловодства;  Електронні 
формуляри опитувань студентів та випускників). 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Теорія та історія  
основної мови 
7-8 сем, 4 кред., іспит 

Теорія та історія  
основної мови 

7 сем, 3 кред., іспит 

Гарант ОП 
Перенесено з вибіркових дисциплін в цикл професійної  
підготовки для забезпечення фахових компетентностей 
стандарту (ФК 3: Здатність використовувати в 
професійній діяльності знання з теорії та історії 
французької мови). 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано зі зменшенням 
кількості кредитів з 4 до 3 
без зміни форми 
підсумкового контролю та 
зі зміною кількості 
аудиторних годин. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Лінгвокраїнознавство  
основної мови  
7 сем, 3 кред, залік 

Лінгвокраїнознавство  ос
новної мови  

2 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Дисципліну “Лінгвокраїнознавство  основної мови” 
перенесено в інший семестр у зв’язку із дотриманням 
логіки посеместрового розподілу дисциплін: а саме – з 
урахуванням  прогресу набуття студентами фахових 
компетенцій та рівномірного розподілу навантаження 
студентів, а також задля встановлення рівноваги між 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 



посеместровим розподілом теоретичних і практичних 
дисциплін. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Цикл професійної  
підготовки  
Обов’язкові освітні 
компоненти 

Третя іноземна мова:   
іспанська/румунська/  
німецька 
5-8 сем, 10 кред, залік 

------ Гарант ОП 
Дисципліну з вибірковою складовою введено з 
урахуванням результатів опитування серед студентів 1-4 
курсів спеціальності “Французько-український переклад” 
та випускників кафедри (Див.: Електронні формуляри 
опитувань).  
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Введення нової дисципліни 
з вибірковою складовою.  

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

------ Практична граматика осн
овної мови / 
 Узуальні стилі мовлення
 / Переклад текстів різних
 художніх жанрів 

2-4 сем, 13 кред, залік 

Гарант ОП 
Дисципліну з вибірковою складовою введено для 
вдосконалення фахових компетентностей (ФК 4: Здатність 
аналізувати діалектні та соціальні різновиди французької 
та англійської мов, описувати соціолінгвальну ситуацію; 
ФК6: Здатність вільно, гнучко й ефективно 
використовувати українську мову та мови, що вивчаються 
в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 
неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у різних сферах життя; ФК9: 
Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних 
жанрів і стилів державною та іноземними мовами; тощо) з 
урахуванням результатів опитування серед студентів 1-4 
курсів спеціальності “Французько-український переклад” 
та випускників кафедри, а також зовнішніх стейкголдерів: 
Практична граматика основної мови - дисципліну 
вважають  доцільною 17 студентів з 20; 13 випускників з 
15;   
Узуальні стилі мовлення -  дисципліну вважають  
доцільною 8 студентів з 20 / 10 випускників з 15; 
Переклад текстів різних художніх жанрів -  дисципліну 
вважають  доцільною13 випускників з 15; зовнішні 
стейкголдери, які є фаховими перекладачами, висловили 
пропозицію про набуття студентами навичок художнього 
перекладу (зустріч 30.03.2021 з О. Ванкевич, М. Слижук). 

(Джерело: Електронні формуляри опитувань, звіти 
зустрічей зі стейкголдерами) 

Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Введення нової дисципліни 
з вибірковою складовою. 



Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Практична фонетика /
Міжкультурна комунік
ація 
2 сем, 3 кред, залік 

Практична фонетика /  
Усне мовлення / 
 Психологія перекладача 
2 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Розширено блок вибіркових дисциплін шляхом уведення 
нової дисципліни (“Психологія перекладача”) із 
перенесенням однієї вибіркової дисципліни 
(“Міжкультурна комунікація”) до іншого блоку для 
покращення умов формування індивідуальних освітніх 
траєкторій та вдосконалення фахових компетентностей за 
спеціальністю (ФК 12: Здатність до організації ділової 
комунікації). 
Щодо вибіркового компонента “Усне мовлення”, 
враховано результати опитування серед студентів 1-4 
курсу спеціальності “Французько-український переклад” 
та випускників кафедри, де більшістю голосів 
постулюється вдосконалення навичок усного мовлення 
основною іноземною мовою (Див.: Електронні формуляри 
опитувань студентів та випускників). 
Щодо вибіркового компонента 
“Психологія перекладача” враховано результати 
опитування випускників кафедри, які рекомендують 
навчати майбутніх перекладачів поведінці із замовником 
перекладу при співбесіді, з клієнтом при синхронному 
перекладі, а також умінню розбиратися з різними 
психологічними типами людей та видами їх емоційної 
поведінки у професійних ситуаціях (Див.: Електронні 
формуляри опитувань випускників). 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

------ Основи професійної  
діяльності перекладача / 
Етика перекладача  
/ 
Міжкультурна комунікац
ія  
2 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Створено новий блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом:  
- уведення нової дисципліни 
“Основи професійної діяльності перекладача” для 
удосконалення фахових компетенцій (зокрема ФК 11. 
Здатність до надання консультацій з дотримання норм 
літературної мови та культури мовлення; ФК 12. Здатність 
до організації ділової комунікації) з урахуванням 
пропозицій стейкголдерів роботодавців (Див.: звіт про 
зустріч з Данилом Сазонтовим від 11.11.2020, Бюро 
перекладів «Мовний дім Созонтова LITERA», на якій 
стейкхолдер наголосив на необхідності розвитку 
соціальних компетентностей, таких як дотримання 
дедлайнів, вміння працювати в команді тощо). Враховано 
також результати  письмового опитування стейкголдерів, 

Введення нової дисципліни 
з вибірковою складовою. 



у якому респонденти відзначили важливість 
деонтологічних компетентностей. 
- перенесення з іншого блоку вибіркових дисциплін 
освітнього компонента “Міжкультурна комунікація” з 
метою покращення умов формування індивідуальних 
освітніх траєкторій. 
- уведення нової дисципліни “Етика перекладача”, для 
удосконалення фахових компетенцій (зокрема ФК12. 
Здатність до організації ділової комунікації). 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

------ Сучасна українська мова:
 орфографія і пунктуація/ 
Стилістика української м
ови / Український худож
ній переклад у Франції 
3 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Створено новий блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом уведення нових дисциплін: 
- Сучасна українська мова: орфографія і пунктуація 
та Стилістика української мови  для вдосконалення 
фахових компетентностей за спеціальністю (ФК6 : 
Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати 
українську мову та мови, що вивчаються в усній та 
письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах 
і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 
різних сферах життя; ФК11: Здатність до надання 
консультацій з дотримання норм літературної мови та 
культури мовлення). Враховано також стейкхолдерів 
роботодавців (Сазонтов, Боднаренко та ін.), котрі 
наголошують на необхідності фахового володіння 
спеціалістами з перекладу українською мовою.  
- уведення нової дисципліни Український художній 
переклад у Франції для вдосконалення фахових 
компетентностей за спеціальністю (ФК9: Усвідомлення 
засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 
державною та іноземними мовами; ФК7: Здатність до 
збирання й аналізу, систематизації, інтерпретації мовних, 
літературних, соціокультурних фактів, інтерпретації та 
перекладу тексту). Враховано також результати  
письмового опитування стейкголдерів, у якому 
респонденти відзначили важливість орієнтуватися у 
потребах не лише українського ринку художнього 
перекладу, а й франкомовного.  
(Див.: Електронні формуляри опитувань студентів та 
випускників, звіти зустрічей зі стейкголдерами та 
письмові пропозиції роботодавців). 

Введення нової дисципліни 
з вибірковою складовою. 



Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р.  

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

------ Основи підготовки гідів-
перекладачів / 
Сучасний художній пере
клад в Україні / 
 Письмовий спеціалізова
ний 
переклад: нотаріальний п
ереклад 
4 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Створено новий блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом уведення нових дисциплін: 
- Основи підготовки гідів-перекладачів для 
вдосконалення фахових компетентностей за 
спеціальністю (зокрема ФК9: Усвідомлення засад і 
технологій створення текстів різних жанрів і стилів 
державною та іноземними мовами). Враховано також 
результати  письмового опитування стейкголдерів 
(студентів та випускників), у якому респонденти 
вважають  дисципліну доцільною (13 студентів з 20 
опитаних; 11 випускників з 15).   
- Сучасний художній переклад в Україні для 
вдосконалення фахових компетентностей за 
спеціальністю (зокрема ФК7: Здатність до збирання й 
аналізу, систематизації, інтерпретації мовних, 
літературних, соціокультурних фактів, інтерпретації та 
перекладу тексту). Враховано також результати  зустрічі зі 
стейкголдерами фаховими перекладачами, у якому вони 
відзначили важливість орієнтуватися у потребах 
українського ринку художнього перекладу (зустріч 
30.03.2021 з О. Ванкевич, М. Слижук). 
- Письмовий спеціалізований переклад: 
нотаріальний  переклад для вдосконалення фахових 
компетентностей за спеціальністю (зокрема ФК9: 
Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних 
жанрів і стилів державною та іноземними мовами) та з 
урахуванням результатів письмового опитування 
стейкголдерів (студентів та випускників), які вважають  
дисципліну доцільною (16 студентів з 20; 12 випускників 
з 15.) Враховано також рекомендації стейкхолдерів 
роботодавців, висловлених під час зустрічей (09.11.20, 
Global IT Support, GISUA, виконавчий директор 
Чернишевська Катерина; 11.11.20, Бюро перекладів 
«Мовний дім Созонтова LITERA», кер. Данило Созонтов) 
(Див.: Електронні формуляри опитувань студентів та 
випускників, звіти зустрічей зі стейкголдерами та 
письмові пропозиції роботодавців). 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Введення нової дисципліни 
з вибірковою складовою. 



Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

------ Автоматизовані системи 
перекладу / 
Письмовий 
спеціалізований 
переклад: переклад 
фінансової документації / 
Реферативний та 
анотаційний переклад 
5 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Створено новий блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом уведення нових дисциплін: 
- Автоматизовані системи перекладу з урахуванням 
пропозицій зовнішніх стейкхолдерів роботодавців під час 
зустрічі з Д. Сазонтовим від 11.11.2020 (Бюро перекладів 
«Мовний дім Созонтова LITERA») та відповідно до 
результатів опитування стейкхолдерів (пропозиція Ірини 
Сусліної, канд.пед.наук, власника Бюро перекладів 
ADMIRAL). Враховано також результати опитування 
студентів 1-4 курсу спеціальності “Французько-
український переклад” та випускників кафедри: 
дисципліну вважають  доцільною 14 студентів з 20; 13 
випускників з 15. 
- Письмовий спеціалізований переклад: переклад 
фінансової документації з урахуванням результатів 
опитування студентів 1-4 курсу спеціальності 
“Французько-український переклад” та випускників 
кафедри: дисципліну вважають  доцільною 18 студентів з 
20; 12 випускників з 15. Враховано також рекомендації 
стейкхолдерів, висловлених під час зустрічей 09.11.20 
(Global IT Support, GISUA, виконавчий директор 
Чернишевська Катерина) та 11.11.20 (Бюро перекладів 
«Мовний дім Созонтова LITERA», кер. Данило Созонтов). 
- Реферативний та анотаційний переклад з урахуванням 
результатів опитування студентів 1-4 курсу спеціальності 
“французько-український переклад” та випускників 
кафедри: дисципліну вважають  доцільною 15 студентів з 
20; 10 випускників з 15.  

(Джерело: Електронні формуляри опитувань, звіти 
зустрічей зі стейкголдерами) 

Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

 Введення нової 
дисципліни з вибірковою 
складовою. 

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Ділове мовлення / 
Комп'ютерна 
лексикографія / 
Українська мова 
6 сем, 3 кред, залік 

Письмовий 
спеціалізований 
переклад: 
юридичний переклад / 
Переклад медичної 
документації / Переклад 
вебресурсів 
6 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Переформатовано блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом: 
- уточнення спеціалізації “Ділового мовлення” як 
Письмовий спеціалізований переклад: 
юридичний переклад з урахуванням результатів 
опитування студентів 1-4 курсу спеціальності 
“Французько-український переклад” та випускників 
кафедри: дисципліну вважають  доцільною 17 студентів з 
20; 11 випускників з 15. Враховані також рекомендації 
стейкхолдерів роботодавців, висловлених під час 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 



зустрічей 09.11.20 (Global IT Support, GISUA, виконавчий 
директор Чернишевська Катерина) та 11.11.20 (Бюро 
перекладів «Мовний дім Созонтова LITERA», кер. Данило 
Созонтов). 
 - заміни освітнього компонента “Комп'ютерна 
лексикографія” на Переклад медичної документації з 
урахуванням результатів опитування студентів 1-4 курсу 
спеціальності “Французько-український переклад” та 
випускників кафедри: дисципліну вважають  доцільною 14 
студентів з 20; 11 випускників з 15. Враховані також 
рекомендації стейкхолдерів роботодавців, висловлених 
під час зустрічей 09.11.20 (Global IT Support, GISUA, 
виконавчий директор Чернишевська Катерина) та 11.11.20 
(Бюро перекладів «Мовний дім Созонтова LITERA», кер. 
Данило Созонтов). 
- заміни освітнього компонента “Українська мова” 
(винесений в інший блок вибіркових дисциплін для 
покращення умов формування індивідуальних освітніх 
траєкторій) на Переклад вебресурсів для вдосконалення 
фахових компетентностей за спеціальністю (зокрема ФК9: 
Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних 
жанрів і стилів державною та іноземними мовами). 
Враховано також дані аналізу вимог сучасного ринку 
праці. 

(Джерело: Електронні формуляри опитувань, звіти 
зустрічей зі стейкголдерами) 

Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Послідовний переклад / 
Синхронний переклад 
7сем, 3 кред, залік 

Машинний переклад і по
стредагування / Письмов
ий спеціалізований перек
лад: переклад наукового 
дискурсу / технічний пер
еклад 
7сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Переформатовано блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом: 
- заміни освітнього компонента “Послідовний переклад” 
(винесений в інший блок вибіркових дисциплін для 
покращення умов формування індивідуальних освітніх 
траєкторій) на Машинний переклад і постредагування з 
урахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів 
роботодавців під час зустрічі з Д. Сазонтовим від 
11.11.2020 (Бюро перекладів «Мовний дім Созонтова 
LITERA») та відповідно до результатів опитування 
стейкхолдерів (пропозиція Ірини Сусліної, канд.пед.наук, 
власника Бюро перекладів ADMIRAL). Враховано також 
результати опитування студентів 1-4 курсу спеціальності 
“Французько-український переклад” та випускників 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю та кількості 
аудиторних годин. 



кафедри: дисципліну вважають  доцільною 15 студентів з 
20; 11 випускників з 15. 
- заміни освітнього компонента “Послідовний переклад” 
(винесений в інший блок вибіркових дисциплін для 
покращення умов формування індивідуальних освітніх 
траєкторій) на Технічний переклад з урахуванням 
результатів опитування студентів 1-4 курсу спеціальності 
“Французько-український переклад” та випускників 
кафедри: дисципліну вважають  доцільною 15 студентів з 
20; 12 випускників з 15. Враховані також рекомендації 
стейкхолдерів роботодавців, висловлених під час 
зустрічей 09.11.20 (Global IT Support, GISUA, виконавчий 
директор Чернишевська Катерина) та 11.11.20 (Бюро 
перекладів «Мовний дім Созонтова LITERA», кер. Данило 
Созонтов). 
- розширення блоку вибіркових дисциплін через уведення 
освітнього компонента Письмовий спеціалізований 
переклад: переклад наукового дискурсу для 
вдосконалення фахових компетентностей за 
спеціальністю (ФК9: Усвідомлення засад і технологій 
створення текстів різних жанрів і стилів державною та 
іноземними мовами; ФК7: Здатність до збирання й 
аналізу, систематизації, інтерпретації мовних, 
літературних, соціокультурних фактів, інтерпретації та 
перекладу тексту). Враховано також результати  
письмового опитування стейкголдерів, у якому 
респонденти (студенти 1-4 курсу спеціальності 
“Французько-український переклад” та випускники 
кафедри) відзначили важливість опанування перекладом 
наукового тексту (17 студентів з 20; 13 випускників з 15). 

(Джерело: Електронні формуляри опитувань, звіти 
зустрічей зі стейкголдерами) 

Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Основи теорії мовної к
омунікації  
/ Теоретична фонетика 
7сем, 3 кред, залік 

------ Гарант ОП 
Вилучено вибірковий блок дисциплін, оскільки вони не 
передбачають формування у випускника обов'язкових 
фахових компетентностей зі спеціальності. 
Враховано пропозиції стейкголдерів про вилучення 
теоретичних дисциплін, опосередковано пов’язаних зі 
спеціалізацією перекладача (Див.: Електронні формуляри 
опитувань студентів та випускників, звіти зустрічей зі 
стейкголдерами та письмові пропозиції роботодавців). 

Вилучено вибірковий блок 
дисциплін. 



Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Інноваційні технології 
перекладу / Українська 
мова 
7сем, 3 кред, залік 

Основи синхронного пер
екладу / Аудіовізуальний 
переклад / Методика нав
чання іноземних мов та п
ерекладу 
8сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП 
Переформатовано блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом: 
- заміни освітнього компонента 
“Інноваційні технології перекладу” (розбитий на кілька 
освітніх компонентів вужчої спеціалізації) на Основи 
синхронного перекладу (перенесений з іншого блоку 
вибіркових дисциплін для покращення умов формування 
індивідуальних освітніх траєкторій). 
- заміни освітнього компонента “Українська мова” 
(винесений в інший блок вибіркових дисциплін для 
покращення умов формування індивідуальних освітніх 
траєкторій) на Аудіовізуальний переклад для 
вдосконалення фахових компетентностей за 
спеціальністю (зокрема ФК 6. Здатність вільно, гнучко й 
ефективно використовувати українську мову та мови, що 
вивчаються в усній та письмовій формі, у різних жанрово-
стильових різновидах і регістрах спілкування 
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для 
розв’язання комунікативних завдань у різних сферах 
життя). 
- введення освітнього компонента 
Методика навчання іноземних мов та перекладу з 
урахуванням вимог сучасного ринку праці 
(поліфункціональність фахівця) та побажань студентів 
опанувати навички методики навчання іноземних мов для 
роботи на курсах іноземних мов. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

Враховано без зміни 
кількості кредитів, без 
зміни форми підсумкового 
контролю, зі зміною 
кількості аудиторних 
годин. 

Цикл професійної 
підготовки 
Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Порівняльна теоретичн
а граматика / Теорія та і
сторія основної мови 
7-8сем, 4 кред, іспит 

Послідовний переклад / 
Перекладацький скоропи
с та техніка анотування / 
Копірайтинг і рерайтинг 
7-8сем, 6 кред, залік 

Гарант ОП 
Переформатовано блок вибіркових освітніх компонентів 
шляхом: 
- заміни освітнього компонента “Порівняльна теоретична 
граматика” (видалений за побажаннями внутрішніх 
стейкголдерів) на Послідовний переклад для 
вдосконалення фахових компетентностей за 
спеціальністю (зокрема ФК 2. Здатність використовувати 
в професійній діяльності знання про мову як особливу 
знакову систему, її природу, функції, рівні). 
- заміни освітнього компонента 
“Теорія та історія основної мови” (внесений до обовʼязкових 
навчальних дисциплін фахової підготовки) на 
Перекладацький скоропис та техніка анотування  для 

Враховано зі збільшенням 
кількості кредитів з 4 до 6 
зі зміною форми 
підсумкового контролю з 
іспиту на залік, та без 
зміни кількості аудиторних 
годин. 



вдосконалення фахових компетентностей за спеціальністю 
(зокрема ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно 
використовувати українську мову та мови, що вивчаються 
в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 
неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у різних сферах життя). 
Враховано також дані аналізу вимог сучасного ринку 
праці. 
- введення дисципліни Копірайтинг і рерайтинг для 
вдосконалення фахових компетентностей за 
спеціальністю (зокрема ФК9. Усвідомлення засад і 
технологій створення текстів різних жанрів і стилів 
державною та іноземними мовами). Враховано також дані 
аналізу вимог сучасного ринку праці. 
Затверджено протоколом засідання кафедри № 11 від 2 
квітня  2021 р. 

 
 
 

    Гарант ОП                                                                                           Галина ДРАНЕНКО  


